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A SZABÁLYZAT CÉLJA
Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a
továbbiakban: Eüak.) 35/A. §-a szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
működtetőjeként, az Eüak. 35/H. §-a szerinti önrendelkezési nyilvántartást vezető szervként,
valamint az Eüak. 35/L. §-a szerinti feladatok ellátására kapcsolati kódot kezelő szervként az
alábbi, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) és ahhoz
kapcsolódó központi szolgáltatások üzemeltetésével kapcsolatos adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatot alkotta (EESZT adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, a
továbbiakban: Szabályzat).
Jelen szabályzat által használt fogalmak és rendelkezések összhangban vannak az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban:
GDPR).
A Szabályzat az OKFŐ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának kiegészítéseként, azzal
egységesen értelmezendő.
A kapcsolódó adatvédelmi incidensek és adatmódosítási kérelmek kezelését az EESZT
adatmódosítási eljárásrend szabályozza részletesen.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
E Szabályzat alkalmazásában használt fogalmakat – amennyiben e fejezetben nem kerülnek
külön pontosításra – az EESZT adatkezelését meghatározó jogszabályokban használt módon
kell értelmezni.
EESZT: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
EESZT működtetője, működtető: Országos Kórházi Főigazgatóság
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Csatlakozott adatkezelő: az EESZT-hez hozzáférési jogosultsággal rendelkező,
egészségügyi ellátást nyújtó intézmények, illetve az egészségügyi ellátás biztosításában részt
vevő államigazgatási szervek.
Adatvédelmi nyilvántartás: Olyan dokumentum, amely az adatkezelő által ténylegesen
végzett adatkezeléseket és annak legfőbb adatkezelési körülményeit tartalmazza.
Adattovábbítási nyilvántartás: olyan nyilvántartás, mely tartalmazza az EESZT működtetője
által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és
címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
Adatfeldolgozás: Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon
végzik.
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A SZABÁLYZAT HATÁLYA
Jelen Szabályzat az OKFŐ által üzemeltetett EESZT-nek az OKFŐ által végzett
adatkezelésével és adatvédelemével kapcsolatos szabályait tartalmazza.
A Szabályzat hatálya kiterjed az OKFŐ minden, az EESZT-vel kapcsolatban feladatot, munkát
végző alkalmazottjára; az üzemeltetésben részt vevő személyekre és adatfeldolgozókra.
A jelen szabályozással kapcsolatos adatbiztonsági kérdésekben az EESZT informatikai
biztonsági felelőse, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben az EESZT adatvédelmi
tisztviselője ad felvilágosítást.
A jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben az OKFŐ általános adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályaiban foglaltak az irányadóak.
AZ ADATVÉDELEM INTÉZMÉNYRENDSZERE
Az EESZT adatvédelmével és adatbiztonságával kapcsolatos feladatok és hatáskörök az e
fejezetben szereplő személyek között oszlanak meg.
4.1. Az OKFŐ főigazgatója
Az OKFŐ főigazgatója felügyeli és irányítja az adatvédelmi feladatok ellátását, kinevezi az
EESZT adatvédelmi tisztviselőjét és jóváhagyja az EESZT adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatát. Az EESZT adatvédelmi tisztviselője által készített, az adatvédelmi
ellenőrzésekre vonatkozó tervet a főigazgató hagyja jóvá. A főigazgató saját hatáskörében
adatvédelemmel összefüggő belső vagy a csatlakozott adatkezelőkre kiterjedő adatvédelmi
vizsgálatot is elrendelhet.
4.2. Az EESZT fenntartásáért és üzemeltetéséért felelős szervezeti egység vezetője
Az OKFŐ Informatikai Főigazgató-helyettese az adatvédelemmel kapcsolatban:
-

ellátja az EESZT általános fenntartási
tevékenységének monitorozási feladatait,

-

az adat- és IT-biztonsági követelményeknek érvényesítése és megvalósítása
érdekében folyamatosan és közvetlen kapcsolatot tart és együttműködik az
Informatikai Működtetési Igazgatósággal,

-

az egyes jogszabályi megfelelés és folyamatos harmonizáció érdekében folyamatosan
és közvetlen kapcsolatot tart a Szabályozásfelügyeleti Főosztállyal,

-

felügyeli az EESZT szolgáltatások tervezését, módosítását, nyilvántartását, be- és
kivezetését, valamint támogatja az új szolgáltatások tervezését,

-

segítséget nyújt és közreműködik az EESZT-vel kapcsolatos adatvédelmi oktatási
tevékenységben,

-

támogatást nyújt az EESZT adatvagyon-gazdálkodásának kialakításához.
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4.3. Az EESZT adatvédelmi tisztviselője
Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és
gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint az 5. pontban említett feladatok ellátására való
alkalmasság alapján kell kijelölni. Az EESZT adatvédelmi tisztviselőjét az OKFŐ vezetője
nevezi ki. Az EESZT tekintetében eljáró adatvédelmi tisztviselő egyben az OKFŐ adatvédelmi
tisztviselője is.
Az EESZT adatvédelmi tisztviselőjének munkáját az adatbiztonsággal összefüggő
kérdésekben az OKFŐ informatikai biztonsági felelős, az EESZT-vel kapcsolatos kérdésekben
az OKFŐ Informatikai Főigazgató-helyettes támogatja.
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője az EESZT felhasználók tisztviselőihez képest kiemelt
szerepkörrel és ehhez kapcsolódóan a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
jogosultságokkal rendelkezik.
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője ellátja az EESZT adatvédelmével kapcsolatban e
Szabályzatban meghatározott feladatokat. Feladatai ellátása során (pl. érintetti jogok
érvényesítése, tájékoztatás adása) az EESZT adatvédelmi tisztviselője az OKFŐ Szervezeti
és Működési Szabályzata alapján jár el.
Az OKFŐ adatvédelmi tisztviselő elektronikus elérhetőségét közzéteszi. Az adatvédelmi
tisztviselőhöz bármely érintett fordulhat.
4.4. A csatlakozott adatkezelők adatvédelmi tisztviselői
A csatlakozott adatkezelők adatvédelmi tisztviselői a saját szervezetük adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzata alapján látják el feladatukat, és biztosítják a csatlakozott
adatkezelőnél megvalósuló adatkezelés jogszerűségét.
A csatlakozott adatkezelő adatvédelmi tisztviselője az EESZT adatvédelmi tisztviselőjével,
annak feladatainak ellátása, különösen az adatvédelmi vizsgálat vagy ellenőrzés során köteles
együttműködni, az EESZT adatvédelmi tisztviselője számára megadni a megfelelő
tájékoztatást.
A csatlakozott adatkezelő adatvédelmi tisztviselője az EESZT adatvédelmi tisztviselőjének
felhívására belső vizsgálat lefolytatására köteles.
A csatlakozott adatkezelő adatvédelmi tisztviselője az EESZT adatkezelését érintő ügyekben
köteles azonnal tájékoztatni az EESZT adatvédelmi tisztviselőjét.
A csatlakozott adatkezelő adatvédelmi tisztviselője az EESZT-vel kapcsolatos
adatkezelésekre vonatkozó tapasztalatai alapján javaslatot tehet az adatkezelési gyakorlat
megváltoztatására, módosítására.
4.5. Az EESZT adatvédelmi tisztviselőjének feladatai
Az EESZT adatvédelmi tisztviselőjének feladatai az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.), az Eüak.kal és a GDPR-ral összhangban kerültek meghatározásra.
Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő
figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is
tekintettel végzi.
4.6. Az érintettek jogainak biztosítása
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője hatékony eljárásokat dolgoz ki annak érdekében, hogy az
érintettek egyszerűen tudják a jogaikat gyakorolni vagy az általuk észlelt jogsértés miatt
bejelentést tenni.
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A tájékoztatáshoz, a kezelt adatokhoz való hozzáférés kérelmezéséhez, a törléshez
(elfeledtetéshez), a helyesbítéshez, a kiegészítéshez, az adatkezelés korlátozásához, a
tiltakozáshoz való jog és az adathordozhatósághoz való jog gyakorlását, valamint a
jogsérelmek bejelentését megkönnyítő formanyomtatványokat az EESZT működtetője bárki
számára elérhetően közzéteszi. Ezen jogok gyakorlásáról részletesen az EESZT adatkezelési
tájékoztatói rendelkeznek, az adatvédelmi tisztviselő különös figyelmet fordít az abban foglalt
jogok biztosításának ellenőrzésére.
4.7. Bejelentések kivizsgálása, intézkedés jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén
Az EESZT adatkezelésével kapcsolatban érkezett panaszok, bejelentések kivizsgálása során
az EESZT adatvédelmi tisztviselője jár el.
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője a csatlakozott adatkezelőktől és az EESZT
felhasználóktól, az EESZT üzemeltetésében részt vevő munkavállalóktól, egyéb személyektől
és szervezetektől adatot, dokumentumot vagy tájékoztatást kérhet. A kért adatot,
dokumentumot vagy tájékoztatást soron kívül, de legkésőbb öt munkanapon belül az
adatvédelmi tisztviselő rendelkezésére kell bocsátani.
A tájékoztatás kérésének formáját az EESZT adatvédelmi tisztviselője választja meg. A
tájékoztatásnak a meghatározott formában, határidőben eleget kell tenni.
Amennyiben a panasz vagy bejelentés kivizsgálása arra okot adó körülményeket tárt fel, az
EESZT adatvédelmi tisztviselője az panasztevő vagy bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett
adatvédelmi intézkedések megtételére, azok kezdeményezésére jogosult.
4.8. Adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények érvényesítése, azok megtartásának
ellenőrzése
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője a GDPR, az Eüak., valamint az EESZT adatkezelését
meghatározó más jogszabályok, belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok
rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelmények megtartását folyamatosan ellenőrzi,
ideértve feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosságnövelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is.
4.9. Az EESZT adatkezelésével
közreműködés

összefüggő

döntések

meghozatalában

való

Az EESZT adatvédelmi tisztviselője figyelemmel kíséri a jogszabályi rendelkezések gyakorlati
alkalmazhatóságát, szükség esetén javaslatot tesz az egyes adatkezelési körülmények
megváltoztatására vagy kiegészítésére. Közreműködik a szükséges jogszabály-módosítások
előkészítésében.
Az EESZT-vel kapcsolatos adatkezelést érintő tervezett döntéssel kapcsolatban, a döntés
meghozatalát megelőzően ki kell kérni az EESZT adatvédelmi tisztviselőének véleményét.
A vélemény kérésével egy időben az EESZT adatvédelmi tisztviselőét tájékoztatni kell
legalább a döntés körülményeiről, hatásáról, döntési alternatívákról. A tájékoztatást olyan
időben kell az adatvédelmi tisztviselő részére eljuttatni, hogy megfelelő idő álljon
rendelkezésére álláspontja kialítására.
Az adatvédelmi tisztviselő a döntéssel kapcsolatos álláspontját a döntés meghozatalát
megelőzően juttatja el a döntés előkészítőinek. A döntéshozatal során az EESZT adatvédelmi
tisztviselőének véleményét figyelembe kell venni.
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4.10. Eljárás az incidensek kezelése során
Az EESZT-t érintő adatvédelmi incidensek kezelése érdekében az EESZT adatvédelmi
tisztviselője jár el.
Az incidens kezelése során az EESZT adatvédelmi tisztviselője tájékoztatást ad az EESZT
adatkezelő által kezelt, illetve az EESZT adatkezelő rendelkezése szerint megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről; az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről; az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője vezeti az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos
intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az adatvédelmi
incidensekre vonatkozó nyilvántartást.
4.11. EESZT adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának vezetése
A GDPR 30. cikke nyilvántartás vezetésének kötelezettségét írja elő minden, a 8.3, 8.4, 8.5.
pontokban meghatározott adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységről.
Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása tartalmazza:
1. Adatkezelés esetén
-

az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a
neve és elérhetősége;

-

az adatkezelés céljai;

-

az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak
ismertetése;

-

olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni
fogják, adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk;

-

ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

-

ha lehetséges, az adatkezelés biztonságát szolgáló technikai és szervezési
intézkedések általános leírása.

2. Adatfeldolgozás esetén
-

az adatfeldolgozó neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és
elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár,
továbbá – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének,
valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei;

-

az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;

-

adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére történő továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a
nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a GDPR 49. cikk (1)
bekezdésének második albekezdése szerinti továbbítás esetében a megfelelő
garanciák leírása;

-

ha lehetséges, az adatkezelés biztonságát szolgáló technikai és szervezési
intézkedések általános leírása.
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4.12. Adatvédelmi ismeretek oktatása, terjesztése
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője az EESZT-vel kapcsolatos feladatokat ellátó vezető
tisztségviselők, alkalmazottak részére az adatvédelemmel kapcsolatos feladataikra és
kötelezettségeikre kiterjedő rendszeres oktatást szervez, a GDPR által meghatározott
kötelezettségekkel kapcsolatban tájékoztatást, illetve szakmai tanácsot ad.
Az EESZT adatkezelésével kapcsolatos gyakorlat megváltozása esetén az EESZT
adatvédelmi tisztviselője tájékoztatást ad mindazok részére, akikre a változás hatással lehet.
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője gondoskodik az adatkezelést végző munkavállalók
adatvédelmi ismereteinek naprakészen tartásáról.
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi
hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat GDPR 35. cikkében
foglaltak szerinti elvégzését.
4.13. Az EESZT adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának karbantartása
Az EESZT adatkezelését érintő körülmények változása esetén az EESZT Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatát az EESZT adatvédelmi tisztviselője aktualizálja.
4.14. Együttműködés a felügyeleti hatósággal
A működtető felügyeleti hatósága a NAIH. Az adatvédelmi tisztviselő köteles együttműködni a
felügyeleti hatósággal - ideértve a GDPR 36. cikke szerinti előzetes konzultációt is -valamint
az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság
felé, valamint adott esetben bármely kérdésben konzultációt folytat vele.
ADATVÉDELMI VIZSGÁLAT
Adatvédelmi vizsgálat lefolytatására az EESZT adatvédelmi tisztviselője jogosult.
Az adatvédelmi vizsgálat lefolytatása során az EESZT adatvédelmi tisztviselő a csatlakozott
adatkezelőktől, az EESZT felhasználóktól és az adatfeldolgozótól adatot, dokumentumot vagy
tájékoztatást kérhet. A kért adatot, dokumentumot vagy tájékoztatást soron kívül, de legkésőbb
öt munkanapon belül az adatvédelmi tisztviselő rendelkezésére kell bocsátani
(együttműködési kötelezettség).
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője a jogszabályi rendelkezések, illetve biztonsági előírások
megsértésének észlelése esetén annak megszűntetésére, együttműködés hiányában
együttműködésre hívhatja fel a csatlakozott adatkezelőt.
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője a felhívás eredménytelensége esetén a csatlakozott
adatkezelő felügyeleti szervéhez, fenntartójához fordul, és jogszabály szerinti fegyelmi
felelősségre vonás felmerülése esetén értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját is.
Más adatkezelők jogellenesnek vélt adatkezelése miatt az EESZT adatvédelmi tisztviselőjéhez
érkezett bejelentések alapján indított vizsgálatban az egyes adatkezelőknek kötelességük az
EESZT adatvédelmi tisztviselőjével együttműködni. A vizsgálatát követően az EESZT
adatvédelmi tisztviselője a jogsértés megszüntetésére szólíthatja fel az EESZT felhasználót,
ennek eredménytelensége esetén pedig annak felügyeleti szervéhez, fenntartójához fordulhat,
illetve indokolt esetben értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját is.
A vizsgálat során a vizsgált adatkezelésben résztvevő intézmény adatvédelmi tisztviselője az
EESZT adatvédelmi tisztviselőjével köteles együttműködni.
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ADATVÉDELMI ELLENŐRZÉS
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője a csatlakozott adatkezelőknél és az adatfeldolgozóknál
EESZT adatvédelmi ellenőrzést folytathat le. Az adatvédelmi tisztviselő e feladat ellátása
érdekében évente az EESZT szervezetrendszeren belüli adatkezelési körülmények vizsgálati
szempontjainak és rendszerének meghatározása érdekében ellenőrzési tervet készít. Az
ellenőrzési terv az EESZT adatvédelmi szabályzatának része. Az ellenőrzés tervezett
ütemezését, témáját az EESZT adatvédelmi tisztviselője az ellenőrzés időpontját megelőzően
legalább 30 nappal közli.
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos belső
szabályozási dokumentumok, jegyzőkönyvek és nyilvántartások áttekintésével ellenőrizni az
adatkezelés törvényes rendjének megtartását. E feladatának ellátása során a csatlakozott
adatkezelőktől minden olyan kérdésben felvilágosítást kérhet, az összes olyan iratba
betekinthet, illetve iratról másolatot kérhet, adatkezelést megismerhet, amely az EESZT
adatkezelésével összefügghet; valamint minden olyan helyiségbe beléphet, ahol adatkezelés
folyik.
Az EESZT adatvédelmi tisztviselője az ellenőrzések tapasztalatai alapján évente beszámolót
készít az OKFŐ vezetője számára az adatvédelemmel kapcsolatos körülményekről, az észlelt
problémákról és azok kezelésének módjáról, valamint a helyes és a helytelen gyakorlatról.
Amennyiben az EESZT-ben megvalósuló adatkezelésekkel kapcsolatos körülmények ezt
indokolják az EESZT adatvédelmi tisztviselője éves jelentésében intézkedések megtételét
javasolhatja.
Az ellenőrzés során az ellenőrzött intézmény adatvédelmi tisztviselője az EESZT adatvédelmi
tisztviselőjével köteles együttműködni.
AZ ADATKEZELÉSI GARANCIÁK ÉRVÉNYESÍTÉSE
7.1. Az érintett rendelkezési jogának biztosítása
Az érintett jogosult az EESZT önrendelkezési nyilvántartásában az EESZT-ben kezelt, azon
keresztül továbbított adtok megismerését (az azokhoz történő hozzáférést) korlátozni. Az
érintett erre vonatkozó jogának biztosítása az EESZT működtetőjének felelőssége.
Az érintett rendelkezéseit minden esetben automatikusan érvényesíteni kell az EESZT
informatikai rendszerében.
7.2. Tájékoztatás kérése
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az EESZT Adatkezelő által kezelt, rá
vonatkozó személyes adatokról és a kezelésükkel kapcsolatos információkról. Az Érintett az
adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő
részére. Ennek több módja lehetséges; bármely Kormányablakban a megfelelő kérelem űrlap
beadásával, illetve iForm szolgáltatás útján.
Kezelt adatokról való tájékoztatás kérése tárgyában az érintett személy, írásbeli
meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja vagy okirattal igazolt törvényes képviselője
is eljárhat. Nem személyes eljárás esetén a képviseleti jogosultságokat az eljárás során
igazolni szükséges.
Az igényelt adatokat írásban (elektronikusan e-mailben vagy postai úton küldött levélben) adja
meg az Adatkezelő, így ezen elérhetőségek egyikének megadása kötelező. Szóbeli
tájékoztatást az Adatkezelő ezzel a kezelt adatokkal összefüggésben nem ad. Az Érintett
személyazonosságát Adatkezelő ellenőrzi.
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EESZT Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról,
az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az
esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. EESZT Adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított egy hónapon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az Érintett, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy
kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését,
kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve az
Adatkezelési tájékoztatók szerinti jogorvoslattal élhet.
EESZT Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése,
valamint az Érintett tájékoztatása céljából a GDPR 30. cikke szerinti nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

adatkezelő neve és elérhetősége, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve
és elérhetősége;
az adatkezelés céljai;
az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak
ismertetése;
olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni
fogják;
adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a
harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk
(1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő
garanciák leírása;
ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési
intézkedések általános leírása.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az EESZT
adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.
7.3. Adatok törlésére vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó igények kezelése
Az EESZT-ben megvalósuló adatkezelések és adatfeldolgozás túlnyomó részben közérdekű
feladat végrehajtása jogalap szerint történnek, így a GDPR 17. § (3) bek. b) pontja értelmében
ezen adatok vonatkozásában az érintett nem jogosult adatainak törlését kérni.. Az OKFŐ ezen
adatokat az adatkezelési tájékoztatókban meghatározott, jogszabályban előírt határidő elteltét
követően köteles törölni.
Tekintettel arra, hogy az EESZT-ben megvalósuló adatkezelés és adatfeldolgozás jellemzően
közérdekű feladat végrehajtása alapján történő adatkezelés, az érintettnek az adatai törlésére
vonatkozó joga gyakorlására csak a hozzájárulás jogalap alapján kezelt adatok
vonatkozásában van lehetősége. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a megadott
adatok törlése, a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás megadásának platformján
eszközölhető.
Ha az érintett az adatainak javítását igényli, úgy annak elbírálásáig az OKFŐ korlátozza az
adatkezelést.
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7.4. Adatok helyesbítésére vonatkozó igények kezelése
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítésre
kerüljenek a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
Az adat helyesbítésére vonatkozó igény irányulhat az EESZT-ben tárolt, a csatlakozott
egészségügyi szolgáltatók által továbbított egészségügyi adatra, vagy ezen kategória alá nem
eső egyéb, az OKFŐ mint az EESZT működtetője által kezelt adatra.
Az egészségügyi adatok szolgáltatása jogszabályban meghatározott körben a csatlakozott
egészségügyi szolgáltatók az általuk használt medikai rendszerek EESZT-hez való integrált
működésével történik. Az EESZT-ben tárolt adatok tehát meglévő adatok továbbításával
kerülnek a Térbe, így azok tartalmáért az adatszolgáltatást végző egészségügyi szolgáltató
tartozik felelősséggel.
Egészségügyi adatra irányuló helyesbítési kérelem benyújtása után a kérelem ténye
rögzítésre kerül, és az OKFŐ a kérdéses adat hozzáférhetőségét korlátozza az EESZT-ben
megfelelő orvosszakmai mérlegelésig. Amennyiben valamely egészségügyi intézmény által
rögzített adatról van szó, az ügyintézésben résztvevő Kormányablak vagy az OKFŐ
tájékoztatást ad az Érintettnek a rögzítő intézményről, illetve személyről, akihez címzett
kérelmében az Érintettnek kérnie kell az adatok helyesbítését, illetve kiegészítését.
OKFŐ mint adatkezelő kizárólag a kifogásolt adat EESZT-ben történő hozzáférhetőségét
korlátozhatja, az adat felülvizsgálatára és helyesbítésére kizárólag a rögzítő intézmény, illetve
személy jogosult. Ennél fogva az adatok helyesbítését kérjük, hogy kezdeményezze
közvetlenül az adatokat rögzítő egészségügyi szolgáltatónál. Amennyiben az érintett nem az
egészségügyi szolgáltatók által EESZT-be feltöltött adatok valamelyikének helyesbítését kéri,
beadott kérelem nyomán az OKFŐ adatvédelmi tisztviselője megvizsgálja az igényt és
szükség esetén intézkedik a helyesbítés iránt, illetve a hozzájárulás megadásának platformján
eszközölhető a módosítás.
7.5. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a kezelése ellen amennyiben az adatkezelés közérdekű feladat
végrehajtásához szükséges.
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, Adatkezelő az adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett a gyógyszerészek által EESZT útján történő adatmegismerés ellen is tiltakozhat,
amely tiltakozás azonban nem befolyásolja az adott gyógyszertárban kiváltott készítmények
megismerhetőségére és a nem EESZT útján történő lekérdezésre vonatkozó jogosultságot.
Az Érintett a megfelelő azonosítást követően a Kormányablakban, iForm szolgáltatás útján,
valamint az EESZT erre rendelt funkciói segítségével tud tiltakozni az előbbiekben
meghatározott körben személyes adatainak kezelése ellen.
A tiltakozás tárgyában az érintett személy, írásbeli meghatalmazással rendelkező
meghatalmazottja vagy okirattal igazolt törvényes képviselője is eljárhat. Nem személyes
eljárás esetén a képviseleti jogosultságokat az eljárás során igazolni szükséges.
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A tiltakozás joga nem tévesztendő össze az adatok EESZT-be történő feltöltésére vonatkozó
tiltással, hiszen míg a GDPR-ban deklarált tiltakozási jog már meglévő adatkezelés esetén
alkalmazható, attól teljesen eltérő eset az adatkezelés megkezdésére vonatkozó nyilatkozat
kérdésköre.
A fent említettek szerint az egészségügyi szolgáltatók számára jogszabály írja elő a
csatlakozási és adatfeltöltési kötelezettséget, így főszabályként ezen kötelezettséget a
páciens „ellenkezése”, tiltása esetén is teljesítenie kell a szolgáltatónak. Egyetlen esetben
biztosít lehetőséget a jogszabály az érintettek számára az adatrögzítés tiltására: az Eüak.
35/J. § (4) bek. alapján az érintett jogosult megtiltani az egészségügyi profiljának (eProfil) a
kezelőorvosa, háziorvosa, vagy az állami vérellátó szolgálat általi adattöltését.
Egyebekben a csatlakozott egészségügyi szolgáltató jogszabály által előírt kötelezettsége az
adatok EESZT felé történő szolgáltatása.
7.6. Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban
felhasználhassa az Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott adatait. Minden
esetben az Érintett által átadott, az érintett hozzájárulása jogalap alapján kezelt adatokra
korlátozódik a jogosultság, amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik, egyéb
adatok hordozhatóságára lehetőség nincs (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.).
Az Érintett jogosult arra, hogy az említett adatkezelő rendszerében megtalálható adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amely olyan
formátumot jelent, amelyből a számítógépes programok könnyedén kinyerhetik a szükséges
információkat. Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta
Az Érintett a megfelelő azonosítást követően a Kormányablakban, valamint iForm szolgáltatás
útján jogosult adathordozhatósághoz való jogának érvényesítésére.
Az adathordozhatóság tárgyában az érintett személy, írásbeli meghatalmazással rendelkező
meghatalmazottja vagy okirattal igazolt törvényes képviselője is eljárhat. Nem személyes
eljárás esetén a képviseleti jogosultságokat az eljárás során igazolni szükséges.
Az igény beérkezése után a kért adatok lekérdezésre kerülnek a rendszerből és a megfelelő
formátumban az Érintett által erre a célra megadott elektronikus levélcímre vagy postacímre
kerülnek megküldésre.
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AZ EESZT ADATKEZELÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI
8.1. Az EESZT útján kezelt adatok kezelésének célja, terjedelme
Az EESZT útján személyes, illetve egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adat
kizárólag az Eüak. 4. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott célokból kezelhető.
Személyes adat a törvényben meghatározott céloktól eltérő célra is kezelhető. Ebben az
esetben az érintett, illetve annak törvényes vagy meghatalmazott képviselője megfelelő
tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával lehetséges.
A meghatározott célokból csak annyi és olyan adat kezelhető, amely az adatkezelési cél
eléréséhez elengedhetetlenül szükséges.
8.2. Adatkezelésre jogosult személyek
Kizárólag az EESZT működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy kezelhet e
Szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatot. Az adatkezelésre jogosult személy
személyes adatot kizárólag olyan mértékben kezelhet amennyiben az a munkaköre ellátásával
kapcsolatban feltétlenül szükséges.
Az adatkezelésre jogosult személy köteles gondoskodni arról, hogy az általa, a feladata
ellátásával kapcsolatban kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.
Az adatkezelésre jogosult személy köteles betartani a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályokat, belső utasításokat és előírásokat.
8.3. Érintettekre vonatkozó adatkezelések
Az OKFŐ egyes szolgáltatások során megvalósuló, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR) szerinti adatkezelési tevékenységei
körülményeinek részletes leírása az alább felsorolt adatkezelési tájékoztatókban, valamint a
listában nem szereplő adatkezelések esetében az adatgyűjtést megelőzően külön
adatkezelési tájékoztatókban (a továbbiakban: adatkezelési tájékoztatók) található.
-

EESZT lakossági adatkezelési tájékoztató

-

EESZT ágazati adatkezelési tájékoztató

-

EESZT sütikezelési tájékoztató

-

Koronavírus elleni oltás időpontfoglalás Adatkezelési Tájékoztató

-

Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben
megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során

8.4. EESZT felhasználókra vonatkozó adatkezelések
Az OKFŐ az EESZT útján történő adatkezelések jogszerűségének ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából a személyes adatok EESZT útján történő kezelése tekintetében
nyilvántartást vezet (adatkezelési napló), amely az érintettekre vonatkozó adatkezelési
műveletek rögzítése céljából tartalmazza az adatkezelési műveletet végző EESZT felhasználó
megnevezését, a művelet időpontját, jogalapját is.
Az OKFŐ az adatkezelések és az ellátás nyomon követhetősége érdekében az egészségügyi
profil nyilvántartásban rögzíti a bejegyzéseket tevő EESZT felhasználó azonosításához
szükséges EESZT azonosítóját.
Az EESZT használatára vonatkozó adatok naplózásra kerülnek.
A fenti adatok megismerését biztosítani kell az adatvédelmi tisztviselőtisztviselő, az érintett
EESZT felhasználó, valamint az rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett számára.
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Az EESZT felhasználót megilletik az érintett jelen szabályzatban rögzített jogai saját adatai
tekintetében, az alábbi eltérésekkel:
-

-

EESZT felhasználó nem kérheti az azonosítási és jogosultságkezelési
nyilvántartásban tárolt adatai, valamint jogosultságai helyesbítését:
o

a jogosultságokban fennálló hibák orvoslását az alapul vett nyilvántartásban
szereplő EESZT felhasználó a nyilvántartás vezetőjétől kérheti, ha a hiba a
nyilvántartásra vezethető vissza,

o

a csatlakozott adatkezelő által kezelhető jogosultságok esetén a csatlakozott
adatkezelőhöz fordulhat.

Az EESZT felhasználó nem jogosult az önrendelkezési nyilvántartásban rendelkezést
tenni tevékenységével, valamint az azonosítási és jogosultságkezelési
nyilvántartásban tárolt adatival kapcsolatban.

Az EESZT felhasználókra, mint ágazati szereplőkre vonatkozóan az adatvédelmi tisztviselő
külön adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről az érintetteket
(EESZT ágazati adatkezelési tájékoztató)
8.5. Az EESZT útján megvalósuló, de nem az OKFŐ hatáskörébe tartozó adatkezelések
Az OKFŐ a GDPR-ban foglaltak alapján a jogszabályban elrendelteknek megfelelően
adatfeldolgozóként jár el a következő esetkörökben, ideértve a kapcsolódó folyamatokat is:


Jelentéstovábbítás



Digitális képtovábbítás és távkonzílium



Egészségügyi ellátóhálózaton kívülre történő dokumentum továbbítás
(Egyéb dokumentumok - eDOC)



EESZT útján történő adattovábbítás



Elektronikus betegségregiszter szolgáltatás

Az adatfeldolgozási tevékenység részeként az OKFŐ az adatkezelők (egészségügyi
szolgáltatók) számára az EESZT szolgáltatásainak segítségével informatikai hátteret nyújt az
adatkezelői feladatok ellátásához.
A jelen pont szerinti adatfeldolgozási feladatok ellátása teljes mértékben automatizáltan,
emberi közreműködés szükségessége nélkül történik.
Az OKFŐ adatfeldolgozási tevékenysége során is gondoskodik az EESZT adatvédelmi
tisztviselője útján:
-

az adatkezeléssel kapcsolatban hozzá benyújtott panaszok kezeléséről,

-

az adatvédelmi incidensek kezeléséről.

Az EESZT útján megvalósuló, de nem az OKFŐ felelősségi körébe tartozó adatkezelések
esetén az EESZT adatvédelmi tisztviselője:
-

a hozzá beérkezett adatvédelmi panaszt továbbítja a felelős adatkezelő részére,

-

felvilágosítást kér az adatkezelőtől a panasszal kapcsolatos intézkedésekről,

-

szükség esetén intézkedések megtételét javasolja az adatkezelő részére, és
tájékoztatja az érintettet a panasz kezelésével kapcsolatos fejleményekről.
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AZ EESZT ADATBIZTONSÁGA
9.1. Vírusvédelem biztosítása
Az EESZT tekintetében az OKFŐ biztosítja legalább:
-

olyan vírusvédelmi megoldás alkalmazását, amely képes az EESZT informatikai
rendszerének elérését biztosító web szolgáltatásokon keresztüli ki- és bemenő
szolgáltatáshívások üzeneteinek megfelelő performanciával történő ellenőrzését,

-

a vírusvédelmi megoldás automatikusan rendelkezésre állását,

-

vírusvédelmi megoldás használatát az EESZT működését biztosító szerverek
esetében is.

Az adattárolásra szolgáló merevlemezek fertőzése esetén a fertőzött fájlt karanténba kell
helyezni, elérését meg kell akadályozni az EESZT számára.
9.2. Sértetlenség biztosítása
A sértetlenség elve alapján az OKFŐ biztosítja, hogy az adat módosítása megállapítható
legyen.
A sértetlenség elvét biztosítva minden, az EESZT-ben elérhető szolgáltatással kapcsolatban
az OKFŐ tárolja az eredeti XML adatfájl, azaz az adat azon állapotát, amelyben az adat az
EESZT-be érkezett, tárolásra került. Az XML adatfájl mellett tárolásra kerülnek a beküldő
adatai is, ezáltal a beküldő személye visszakereshető.
Az adat jogosulatlan megváltoztatásának gyanúja esetén:
-

az eseményt haladéktalanul jelenteni kell az EESZT informatikai biztonsági
felelősének, aki a lehető legrövidebb időn belül intézkedik az eset kivizsgálása
érdekében,

-

a vizsgálat eredményéről az EESZT informatikai biztonsági felelőse tájékoztatni
köteles az EESZT adatvédelmi tisztviselőét, illetve szükség esetén közreműködését is
kéri,

-

biztosítani kell az eredeti adatnak az XML adatfájl alapján történő helyreállíthatóságát.

Az EESZT adatvédelmi tisztviselő közreműködése nem mellőzhető, ha a visszaélés gyanúja
az EESZT-hez csatlakozott adatkezelő alkalmazásában álló személy, illetve a gyanú EESZT
felhasználóval kapcsolatban merül fel.
Bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén az EESZT informatikai biztonsági felelőse
köteles haladéktalanul értesíteni a hatáskörrel rendelkező nyomozóhatóságot.
9.3. Bizalmasság biztosítása
Az OKFŐ az EESZT azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartásán keresztül biztosítja,
hogy az EESZT-ben tárolt és elérhető személyes adatokat kizárólag az arra jogosult
személyek ismerhessék meg.
Az OKFŐ a bizalmasság érdekében biztosítja, hogy az EESZT csatlakozott adatkezelői és
felhasználói ellenőrzött módon, megfelelő azonosítást követően, az EESZT
jogosultságkezelési szabályai szerint, a részükre megállapított jogosultsági kereteken belül
használhassák a rendszert, férhessenek hozzá a személyes adatokhoz.
Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás adatai titkosítottan kerülnek tárolásra.
Az OKFŐ által az EESZT működésével kapcsolatban fizikai adathordozón tárolt adatok
titkosítással védettek.
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9.4. Rendelkezésre állás biztosítása
Az OKFŐ által az EESZT működésével kapcsolatban fizikai adathordozón tárolt adatokról
biztonsági mentéseket az erre vonatkozó szabályok szerint:
-

két példányban készít,

-

az elkészült példányokat elkülönítetten, több helyszínen tárolja.

A rendelkezésre állás érdekében az OKFŐ és az EESZT vonatkozó szabályzatai szerint
biztosítja a katasztrófa elhárítás, rendszerleállások elkerülését, esetleges bekövetkezés
esetén a rendszer működésének biztosítását.
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZATOK
10.1. Kapcsolódó jogszabályok
-

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

-

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.

-

2011. évi CXII. törvény
információszabadságról.

-

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről.

-

2021. évi XCI. törvény a nemzeti adatvagyonról.

-

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról
szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet.

-

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete
(GDPR)

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

10.2. Kapcsolódó szabályzatok
-

Szervezeti és Működési Szabályzat,

-

OKFŐ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat,

-

EESZT Informatikai Biztonsági Szabályzat,

-

EESZT Adatmódosítási Eljárásrend.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzat rendelkezéseit az EESZT-vel kapcsolatos feladatokat ellátó, személyes
adatokat kezelő vagy feldolgozó személyekkel ismertetni kell. Jelen Szabályzatot az OKFŐ és
az EESZT saját honlapján is közzé kell tenni.
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